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  نألية الدول األعضاء بشآاستعراض 
المزورة/ المغشوشة المنتجات الطبية المتدنية النوعية/ 

  التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة
  
  

  
ُأجــري اســتعراض )، ٢٠١٥) (١٢(٦٨ج ص ع يوالمقــرر اإلجرائــ )٢٠١٢( ١٩-٦٥ج ص ععمــًال بــالقرار   -١

آلليــة الــدول األعضــاء بشــأن المنتجــات الطبيــة المتدنيـــة النوعيـــة/ المــزورة/ المغشوشــة التوســيم/ المغشوشــة/ المزيفــة 
وفـــــي االجتمـــــاع الرابـــــع آلليـــــة الـــــدول األعضـــــاء الـــــذي ُعقـــــد فـــــي تشـــــرين الثـــــاني/ . ٢٠١٦-٢٠١٢يشـــــمل الفتـــــرة 

  ١عملية االستعراض.مكتب التقييم التابع للمنظمة  قوداتُفق على ضرورة أن ي، ٢٠١٥ نوفمبر
  
تقــدم األمانــة ملخــص تقريــر االســتعراض الختــامي إلــى  ٢وتمشــيًا مــع اختصاصــات آليــة الــدول األعضــاء،  -٢

  ٣جمعية الصحة العالمية السبعين (انظر الملحق).
  
  

  جمعية الصحة من المطلوب اإلجراء
  
  .بهذا التقريرمدعوة إلى اإلحاطة علمًا جمعية الصحة   -٣
  

                                                           
 ، الملحق.٦٩/٤١انظر الوثيقة ج    ١

 .)١سجالت/ /٦٥/٢٠١٢ج ص ع، الملحق (الوثيقة ١٩-٦٥ج ص عانظر القرار     ٢

 اإللكترونـيالتقرير الكامل عن االستعراض متاح علـى الموقـع اإللكترونـي لمكتـب التقيـيم التـابع للمنظمـة، انظـر الموقـع     ٣
ـــــــــالي:  (تـــــــــم  http://www.who.int/about/finances-accountability/evaluation/SSFFC_FinalReport_28Apr17.pdf?ua=1الت

  ).٢٠١٧ نيسان/ أبريل ٢٨ االطالع في
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  الملحق
  
  

  المنتجات  استعراض آلية الدول األعضاء بشأن
  الطبية المتدنية النوعية/ المزورة/ المغشوشة التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة

  
  
  
  
  
  
  
  

  تنفيذي صــملخ
  

  التقييم التابع للمنظمةمكتب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  A70/23 Add.1          Annex    الملحق          ١إضافة  ٧٠/٢٣ج

3 

  ١تنفيذي ملخص
  

إنشـاء الذي قـررت فيـه  ١٩-٦٥ج ص عالقرار اعتمدت جمعية الصحة العالمية الخامسة والستون ، ٢٠١٢في عام 
والمأمونـة كلفـة تالحماية الصحة العمومية وتعزيز إتاحة المنتجات الطبيـة الميسـورة تهدف إلى آلية للدول األعضاء 

المنتجــات الطبيـــة المتدنيـــة النوعيـــة/ المــزورة/ المغشوشــة التوســيم/ الوقايــة مــن تعزيــز مــن خــالل والجيــدة، والناجعــة 
وأعاد إرساء واليـة  ٢وجّدد هذا القرارنشطة. المرتبطة بها ومكافحة هذه المنتجات واأل نشطةواألالمغشوشة/ المزيفة 

األمانة والدول األعضاء في التصدي للمنتجات الطبيـة المتدنيـة النوعيـة/ المـزورة/ المغشوشـة التوسـيم/ المغشوشـة/ 
التـــي تيسَّـــر ليــة الـــدول األعضــاء المنظمـــة آوتـــدعم شـــفافة وشــاملة.  ةبطريقــمـــن منظــور الصـــحة العموميـــة  المزيفــة

  من خالل أمانة اآللية.أعمالها 
  
حماية الصـحة العموميـة وتعزيـز إتاحـة المنتجـات الطبيـة الميسـورة التكلفـة والمأمونـة  هومن اآللية  المنشودالهدف و 

المنتجــات الطبيــة  التعــاون الفعــال بــين الــدول األعضــاء واألمانــة مــن أجــل الوقايــة مــنعــن طريــق  والجيــدةوالناجعــة 
واألنشـطة المرتبطـة بهـا ومكافحـة هـذه المنتجـات المتدنية النوعية/ المزورة/ المغشوشة التوسيم/ المغشوشـة/ المزيفـة 

  واألنشطة.
  

وقــررت جمعيــة . ١٩-٦٥ج ص عالقــرار بموجــب  ٢٠١٦فــي عــام وُكّلــف بــإجراء اســتعراض آليــة الــدول األعضــاء 
وفـــي االجتمـــاع الرابـــع آلليـــة الـــدول  ٢٠١٧.٣العـــام التـــالي أي حتـــى عـــام  ســـتعراض إلـــىاالالصـــحة الحقـــًا إرجـــاء 

، اتُفق على ضرورة أن يقود مكتب التقييم التابع ٢٠١٥تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٠و ١٩يومي األعضاء الذي ُعقد 
ن، إلــى للمنظمــة عمليــة االســتعراض وضــرورة تقــديم المزيــد مــن التفاصــيل بشــأن االســتعراض، بمــا فــي ذلــك االســتبيا

وفـي وقـت الحـق، . ٢٠١٦فـي آذار/ مـارس  الذي كان سُيعقداللجنة التوجيهية آللية الدول األعضاء في اجتماعها 
علــــى المقــــرر  بنــــاءً  ٢٠١٦-٢٠١٢اتفــــق أعضــــاء اللجنــــة التوجيهيــــة علــــى ضــــرورة أن يشــــمل االســــتعراض الفتــــرة 

  ).١٢(٦٨ص ع  جاإلجرائي 
  

فـي تحقيـق أهـدافها فـي تقـدير مـدى التقـدم الـذي أحرزتـه آليـة الـدول األعضـاء وكان الغرض العـام مـن االسـتعراض 
  األعمال المقبلة.وتحديد الثغرات والتحديات المتبقية وتقديم التوصيات بشأن  ٢٠١٦-٢٠١٢الفترة 

  
  الرفيعة المستوى األربعة التالية:وتمثلت أهداف االستعراض في الرد على األسئلة 

 لية؟تحقيق أهداف اآلمدى  ما 

 ما هي الثغرات الرئيسية في تحقيق تلك األهداف؟ 

  ؟تحقيق أهداف اآللية أو عرقلت دعمتما هي العوامل الرئيسية التي 

 كيف يمكن تعزيز فعالية اآللية في تحقيق أهدافها؟  

                                                           
لمكتــــــــب التقيــــــــيم التــــــــابع للمنظمــــــــة: التــــــــالي التقريــــــــر الكامــــــــل باللغــــــــة اإلنكليزيــــــــة متــــــــاح علــــــــى الموقــــــــع اإللكترونــــــــي    ١

www.who.int/evaluation  ٢٠١٧نيسان/ أبريل  ٢١(تم االطالع في.(  
 بعد ثالث سنوات من بدء عملها. استعراض آلية الدول األعضاءفي القرار تقّرر أيضًا    ٢

 ).١٢(٦٨ج ص عالمقرر اإلجرائي    ٣
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أي جميـع  واستهدف االستعراض الحصـول علـى الـرأي المسـتنير للجهـات صـاحبة المصـلحة األوليـة المعنيـة باآلليـة
المشـاركة (بما في ذلك وزارات الصـحة والوكـاالت التنظيميـة الوطنيـة/ اإلقليميـة) ومكاتـب المنظمـة الدول األعضاء 

المعنيـــين باألدويـــة اإلقليميـــين فـــي دعـــم تنفيـــذ اآلليـــة مـــن جانـــب الـــدول األعضـــاء مثـــل أمانـــة اآلليـــة والمستشـــارين 
ذات العالقــات الرســمية مــع المنظمــة علــى هــذا ر الحكوميــة ُأطلعــت المنظمــات غيــوعــالوة علــى ذلــك، األساســية. 

إلـى المسـح  الوصـولوأتـاح لهـا مكتـب التقيـيم عندئـذ فرصـة بالمشـاركة فيـه االستعراض وُطلب منها إبـداء اهتمامهـا 
  على الشبكة عبر منصة إلكترونية آمنة للمنظمة.اإللكتروني. وُأدير المسح ألغراض االستعراض 

  
االســـتراتيجيات الثمـــاني ومجــــاالت العمـــل المحـــددة فـــي خطـــة عمـــل آليـــة الــــدول تنفيـــذ وشـــمل نطـــاق االســـتعراض 

علــى  ر االســتعراض مــدى تنفيــذ خطــة العمــل واستكشــف قــدرتهاوقــدّ أهــداف اآلليــة. األعضــاء وعالقــة ذلــك بتحقيــق 
عرقلــت تنفيــذ خطــة العمــل وجمــع العوامــل التــي دعمــت أو واستكشــف االســتعراض أيضــًا تحقيــق األهــداف المقابلــة. 

  الخيارات المقترحة من المجيبين عن المسح لتحسين فعالية اآللية.
  

المعنية بآلية الدول األعضاء الجهات صاحبة المصلحة األولية  موجه إلىوُأجري االستعراض عبر مسح إلكتروني 
ظمــــات غيــــر الحكوميــــة المهتمــــة موجــــه إلــــى المنمــــع مقــــدمي المعلومــــات الرئيســــيين ومســــح إلكترونــــي مقــــابالت الو 

  واستعراض للوثائق.
  

دول أعضــاء علــى مســتوى أقــاليم المنظمــة  ١٠٤يمثــل للمســح، أي مــا دول األعضــاء عــن الــممــثًال  ١٥١ واســتجاب
بلـدًا آخـر ردًا كـامًال واحـدًا  ٦٨بلدًا ردين كاملين أو أكثر لكـل بلـد بينمـا قـدم  ٣٦ قدمومن ضمن هذه الدول الستة. 

  .خبراتهاوكانت العينة كافية إلعداد تقديرات مفيدة آلراء الجهات صاحبة المصلحة و لكل بلد. 
  

الوكــــاالت التنظيميــــة الوطنيــــة واإلقليميــــة  جــــرى تمثيــــلفقــــد منظمــــة، لوفيمــــا يتعلــــق بتوزيــــع المجيبــــين حســــب نــــوع ا
مــن المجيبــين إلــى  ٪٤وانتمــى حــوالي تمثــيًال جيــدًا. ) ٪٤٣ مجيبــًا أو ٦٥) ووزارات الصــحة (٪٥٠ مجيبــًا أو ٧٧(

  مؤسسات حكومية أخرى.
  

مجيبــين) أو فــي  ٧مــن خــالل المشــاركة فــي اللجنــة التوجيهيــة (بعمــل اآلليــة  علــى اطــالع) ٪٦٠مجيبــًا ( ٩١وكــان 
مجيبـًا) أو إسـداء المشـورة إلـى المنـدوبين  ٤٦مجيبًا) أو حضور بعض اجتماعات اآلليـة ( ٢١أحد األفرقة العاملة (

  .هابحصائل ماهتمامه واباآللية إلى حد ما وأبد ٪٣٧ تهمنسبمجيبون آخرون بلغت  وألمّ مجيبًا).  ١٧إلى اآللية (
  

وكـــان مقـــر ســـبع عالقـــات رســمية مـــع المنظمـــة علـــى المســـح. ذات إحـــدى عشـــرة منظمـــة غيـــر حكوميـــة  واســتجابت
منظمة أخرى في مقر ثالث منظمات أخرى في إقليم األمريكتين و مقر في اإلقليم األوروبي و موجودًا منظمات منها 

بعمــل آليــة المســتوى  توســطعلــى اطــالع مقــل وأشــارت ســبع منهــا إلــى كونهــا علــى األإقلــيم غــرب المحــيط الهــادئ. 
  الدول األعضاء.

  
مقـــدمًا  ١٤مقـــابالت مـــا مجموعـــه ال وشـــملت. مقـــدمي المعلومـــات الرئيســـيينمتعمقـــة مـــع  أخـــرىوُأجريـــت مقـــابالت 

وعـــرض مقـــدمو المعلومـــات للمعلومـــات مـــنهم أربعـــة أعضـــاء فـــي اللجنـــة التوجيهيـــة وأمانـــة آليـــة الـــدول األعضـــاء. 
  بشأن اآللية.وجهات نظر إضافية 

  
  النتائج

  
المنتجــات الطبيــة تــزال وجيهــة وتضــطلع بــدور حاســم فــي إذكــاء الــوعي بخصــوص اســتنتج االســتعراض أن اآلليــة ال

  وأن الدول األعضاء تود استمرارها. المتدنيـة النوعيـة/ المزورة/ المغشوشة التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة
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التقـدم المعقـول الـذي أحرزتـه اآلليـة بشـأن هنـاك توافـق جـوهري فـي اآلراء وفيما يتصل بمدى تحقيق أهداف اآلليـة، 
لضمان فعالية أداء اآللية. نظرًا إلى التحديات األولية المطروحة والوقت الالزم لتهيئة البيئة المواتية في هذا الصدد 

المنتجــات الطبيــة المتدنيـــة النوعيـــة/ أن اآلليــة تمثــل منبــرًا عالميــًا مالئمــًا لتعزيــز الوقايــة مــن ورأت الــدول األعضــاء 
واألنشــطة المرتبطــة بهــا والكشــف عــن هــذه المنتجــات واألنشــطة  المــزورة/ المغشوشــة التوســيم/ المغشوشــة/ المزيفــة

أهـداف اآلليـة وخطـة عملهـا والحظـت قيمـة عـدد مـن منتجاتهـا وأنشـطتها. وأبـدت أيضـًا اتفاقهـا علـى والتصدي لهـا. 
وتمثــل أحــد . ٢٠١٢هــداف المحــددة فــي عــام أن اآلليــة تناولــت جزئيــًا األاحبة المصــلحة وٕاجمــاًال، رأت الجهــات صــ

المنتجــات الطبيــة المتدنيـــة النوعيـــة/ المــزورة/ تعــاريف اإلنجــازات الرئيســية المحققــة فــي هــذه الفتــرة فــي االتفــاق علــى 
  ).٧٠/٢٣(انظر الوثيقة ج المغشوشة التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة

  
أجــواء التعــاون مــا بــرز مــن المكونــة نتيجــة لآلليــة و ُيعتــرف أساســًا بــأن الهياكــل التنظيميــة الرســمية وغيــر الرســمية و 

قيادة اللجنـة  هيكعوامل داعمة  التي ظهرتالعوامل و متوسطة مهمة وضرورية. إنجازات  مثلتشئة عنها والثقة النا
  لخبراء واللجنة التوجيهية.لاجتماعات المنظمة لآللية وتطوير منتجات جيدة وعقد ودعم التوجيهية والتزامها 

  
حــدودة مالتنســيق العمليــات ؛ نجــزبرنــامج عمــل تقنــي غيــر مالثغــرات الرئيســية المحــددة هــي التاليــة:  إنومــع ذلــك، 

الــنظم غيــر الكافيــة للتواصــل ونشــر المعلومــات بــين مختلفــة المشــاركة فــي عمــل اآلليــة؛ الجهــات الفاعلــة ال بــين فيمــا
 تنسـيقالالتخطـيط و ويمكـن تيسـير كما يتبين من التأثير المحدود لمنتجات اآلليـة وأنشـطتها. اآللية والدول األعضاء 

التعــاون والمشــاركة أنشــطة ز عــزَّ بينمــا توالــدعم التقنــي للبلــدان للبــرامج ذات الصــلة علــى وجــه أفضــل  يناالســتراتيجي
تحسـين أوجــه التـآزر والتنســيق وتبــادل نتيجــة ل وقــادرة علـى تحقيــق نجـاح أكبــر أقــوىعلـى نطــاق أوسـع بجعــل اآلليـة 
  .الثالثة ةعمليات تربط جميع مستويات المنظمولالمعلومات مع الدول األعضاء 

  
التواصــل بــين الــدول األعضــاء واآلليــة بمــا فــي ذلــك أمانــة اآلليــة تحســين تــدفق تــدعيم ر ســسييوعــالوة علــى ذلــك، 

طــالع المؤسســات الالــدعوة تعزيــز يســتلزم  وهــذا أمــر .نتــائج األفرقــة العاملــةالمعلومــات وتبــادل األفكــار ويســاهم فــي 
النوعيـــة/ المــزورة/ المنتجــات الطبيــة المتدنيـــة صــنعين والجهــات الفاعلــة األخــرى علــى التحــديات التــي تطرحهــا موال

  إنجازات اآللية.على و  المغشوشة التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة
  

ضــمن األولويــة الواجبــة  هــاعــدم منحممــا يعــزى جزئيــًا إلــى تعــاني مــن نقــص المــوارد والحــظ االســتعراض أن اآلليــة 
والتوقعــات السياســية األوليــة واعتُبــر تنــوع وجهــات النظــر المنظمــة وفــي صــفوف الجهــات الفاعلــة المعنيــة باآلليــة. 

بشـــأن اآلليـــة وتطـــور اإلجـــراءات التشـــغيلية وهيكـــل تصـــريف الشـــؤون كعوامـــل يحتمـــل أن تكـــون قـــد أخـــرت تحقيـــق 
  األهداف.

  
ولدى النظر في الخيارات المتعلقة بالعمل المقبل، ينبغي لآلليـة إعـادة النظـر فـي خطـة عملهـا الحاليـة بهـدف إتمـام 

سيكون ذلك أيضًا بمثابـة فرصـة سـانحة للنظـر فـي الخطـط واألنشـطة الخاصـة وفضًال عن ذلك، األنشطة المعلقة. 
ومـن الناحيـة واليـة اآلليـة المجـددة علـى نحـو فعـال.  تنفيـذبالمرحلة القادمة وضمان التمويل الكافي من أجل تمكـين 

مـن الجهـات صـاحبة المصـلحة مـن  المكونـةالتشـديد علـى توسـيع نطـاق قاعـدتها  زيدأن تاالستراتيجية ينبغي لآللية 
د أنشـطتها توّطـأن خالل تعزيز نشاط مشاركة الـدول األعضـاء والوكـاالت التنظيميـة والجهـات الفاعلـة غيـر الـدول و 

  وتغطيتها لتوفير الدعم المستدام للدول األعضاء.ومنتجاتها وعملياتها 
  
  
  
  



  A70/23 Add.1          Annex    الملحق          ١إضافة  ٧٠/٢٣ج

6 

  التوصيات
  
آللية الـدول األعضـاء فـي خطـة العمـل الحاليـة بضـمان إتمـام إعادة نظر أعضاء اللجنة التوجيهية التابعة   -١

  والنظر في الخطط واألنشطة الخاصة بالمرحلة القادمة. ،األنشطة المعلقة ضمن خطة العمل
  
عمليــــات مالئمــــة لضــــمان فعاليــــة التنســــيق والتواصــــل ونشــــر المعلومــــات بشــــأن مجــــاالت العمــــل تطــــوير   -٢

  والمخرجات الرئيسية.
  

  العمل:نقاط 
زيز التنسيق ومواءمة اإلجراءات بـين اآلليـة واألفرقـة التقنيـة المعنيـة فـي المنظمـة علـى مسـتوى تع  ) أ(

 ؛المقر الرئيسي واألقاليم وبين اآللية والدول األعضاء
ــــدول   ) ب( ــــى الصــــعيد اإلقليمــــي بــــين اآلليــــة وال إرســــاء نظــــم محســــنة للتواصــــل ونشــــر المعلومــــات عل

 ؛مراكز االتصالاألعضاء، بما في ذلك تعزيز استخدام المنصات اإللكترونية وشبكات 
بالمنتجـات الطبيـة المتدنيــة النوعيــة/ المــزورة/ التنسـيق والتواصـل بشـأن المسـائل المتعلقــة تحسـين   (ج)

  ؛على نطاق مستويات المنظمة الثالثة التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة المغشوشة
  تشجيع المشاركة النشطة لعدد أكبر من الدول األعضاء في عمل اآللية.  (د)

  
لمنتجــــات الطبيــــة المتدنيـــــة النوعيـــــة/ المــــزورة/ المغشوشــــة التوســــيم/ لبنــــاء القــــدرة الوطنيــــة علــــى التصــــدي   -٣

  وتوسيع نطاقها. المغشوشة/ المزيفة
  

  العمل:نقاط 
تــوفير التــدريب لمراكــز االتصــال الوطنيــة فــي مجــال الوقايــة مــن تلــك المنتجــات الطبيــة والكشــف   ) أ(

 ؛عنها والتصدي لها
 ؛إعداد أدوات لدعم تنفيذ أنشطة اآللية  ) ب(

  زيادة عدد الدول األعضاء التي تشارك مشاركة نشطة في العملية.  (ج)
  
  اإلضافية الكافية لآللية لتتمكن من تحقيق جميع أهدافها.الموارد ضمان إتاحة   -٤
  

  نقاط العمل:
ينبغــي لآلليــة أن تــدعم جهــود األمانــة الراميــة إلــى ضــمان المــوارد اإلضــافية مــن الــدول األعضــاء   ) أ(

 ؛حين الدولينومجتمع الما
  منح األولوية لدعم أمانة اآللية وتمويلها.ينبغي إلدارة المنظمة العليا أن تنظر في   ) ب(

  
صـــنعة موالجهـــات ال ةاألكاديميـــاألوســـاط تشـــجيع مشـــاركة جهـــات فاعلـــة أخـــرى فـــي اآلليـــة، بمـــا فـــي ذلـــك   -٥

  والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والمؤسسات التقنية المعنية على المستوى العالمي واإلقليمي والقطري.
  

=     =     =  


